
 
 
 

 
 
INFORMATION FOR OUR PARTNERS ON 
PROCESSING OF PERSONAL DATA 
RELATED TO THE CORONAVIRUS DISEASE 
(COVID -19) 
 

This information is relevant for our partners in case 
they were diagnosed COVID-19 disease and they wer  
in contact with our employees (including those 
cooperating with us based on an Agreement to perform 
work or an Agreement to complete a job, workers 
performing a job on the basis of a commercial law or 
civil law contracts, including individuals cooperating 
with us on the basis of a contract signed between us 
and our supplier, hereinafter referred to “Personnel  
during the period of potential transfer of the disease t  
our Personnel. It describes how we process personal 
data in connection with a reasonable suspicion of 
contact of a person with COVID-19 disease with our 
Personnel, whether on the premises of our offices or 
elsewhere (such person, hereinafter referred to as 
"you"). It also provides you with information on 

 

your rights as a data subject as set forth in Regulation 
(EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 
Council of 27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data (hereinafter 
referred to as the “GDPR”), Act No. 18/2018 Coll. on 
personal data protection and amending and 
supplementing certain acts, as amended and any other 
applicable laws.  
 
As the COVID-19 pandemic continues to have an 
impact globally, it may be necessary for us to collect and 
process your personal data in this respect. 
 
Who will control your personal data? 
Your data controller will be the one from the following 
entities PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., 
PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o., 
PricewaterhouseCoopers Tax, k.s., 
PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o. or 
PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o., with 
whose Personnel 

you have been in contact with while possibly being 
diagnosed with COVID-19 disease (hereinafter the 
relevant company referred to as „PwC“ or „us“). 

Contact details of your data controller 
If you have any questions or objections against your 
data being processed by PwC or regarding your rights, 
please contact your Data Protection Officer, using 
the following contacts: 

email: sk_privacy@pwc.com 

or by post at the company address: Karadžičova 2, 815 
32 Bratislava. 
 
 
 
 
 

 
 
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH 
ÚDAJOV NAŠICH PARTNEROV, 
V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM 
KORONAVÍRUS (COVID-19) 
 
Táto Informácia je určená pre našich partnerov, 
v prípade, že boli diagnostikovaní na ochorenie 
COVID-19 a ktorí boli v kontakte s našimi 
zamestnancami (vrátane tých, ktorí s nami 
spolupracujú na základe dohody o pracovnej činnosti 
a dohody o vykonaní práce, spolupracovníkov na 
základe občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych 
zmlúv, vrátane osôb, ktoré s nami spolupracujú na 
základe zmluvy uzatvorenej medzi nami a naším 
dodávateľom, ďalej len „Pracovníci“) v čase 
potenciálneho prenosu tohto ochorenia na našich 
pracovníkov. Popisuje ako spracúvame osobné údaje 
v súvislosti s dôvodným podozrením , že mohli naši 
pracovníci prísť do styku s osobou, ktorá má ochorenie 
COVID-19 v našich priestoroch alebo aj na inom 
mieste (ďalej len “vy” ). Táto informácia Vám taktiež  
poskytuje informácie o Vašich právach, ako 
dotknutých osôb, v zmysle Nariadenia Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len 
„GDPR“), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ako aj interných 
pravidiel a predpisov, a iných príslušných právnych 
predpisov.  
S ohľadom na pandémiu COVID-19 a jej globálny 
dopad, môže byť pre nás nevyhnutné získavať 
a spracúvať Vaše osobné údaje v tejto súvislosti. 
 
Kto zodpovedá za spracúvanie Vašich údajov?  
Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných 
údajov je tá zo spoločností PricewaterhouseCoopers 
Slovensko, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Advisory 
s.r.o., PricewaterhouseCoopers Tax, k.s., 
PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o. alebo 
PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o., 
s ktorej Pracovníkmi ste boli v kontakte v období  kedy 
ste mohli byť diagnostikovaní na COVID-19 a bolo u 
Vás potvrdené toto ochorenie (príslušná spoločnosť 
v tomto dokumente len „PwC”, „my” alebo „nás“).  
 
Kontaktné údaje Vášho prevádzkovateľa 
Ak máte akékoľvek otázky alebo námietky ohľadom 
spracúvania Vašich osobných údajov zo strany PwC 
alebo Vašich práv, môžete sa obrátiť na zodpovednú 
osobu (Data Protection Officer), na nasledovné 
kontakty: 

email: sk_privacy@pwc.com 

 alebo poštou na adrese spoločnosti: Karadžičova 2, 
815 32 Bratislava. 
 
 
 
 
 



 
What personal data can we process on you? 
In connection with the COVID-19 pandemic we may 
process the following categories of personal data: 
Identification and contact details (or as 
requested by relevant authorities) 
Job related data  
Special categories of data – data concerning 
your health. 
 
 
The personal information that we may process on you 
may contain information on your health status related 
to the COVID-19 disease which constitutes a special 
category of personal data. In this connection we can 
assure you that we will only process information 
necessary to reach the purposes described in this 
Information. We will not ask for additional information 
related to your medical history having no connection 
with COVID-19, unless we are required to do so by the 
competent authority. 
 
 
We will process your data with utmost care and keep 
confidentiality over the data as much as possible within 
the extent the relevant public authorities and 
applicable regulations allow us.  
 
How do we collect your data? 
Directly from you or potentially from your employer. If 
we are contacted by a public authority, your personal 
data may be provided to us by that authority. 
 
 
 
For which purposes will we process your 
data? 
We will process your personal data to: 
 
(1) protect the life and physical integrity of our 

Personnel, to ensure compliance with legal 
obligation of PwC regarding the health and safety 
in a working environment, public interest in the 
area of public health and compliance with 
applicable hygienic requirements; this also 
includes taking appropriate measures in order to 
combat the spread of COVID-19, especially with 
emergency measures implemented in this 
connection by the Slovak Government, 

(2) pursue our legitimate interests, as a data 
controller, in this respect, i.e.  to ensure business 
continuity within our premises and the wider 
community of PwC and thus provide a safe and 
healthy working environment. 

 
 
What is the legal basis for your data 
processing? 
(1) Compliance with legal obligations of PwC in 

accordance with Sec. 147 of the Act no. 311/2001 
Coll. Labour Code as amended and the Act no. 
124/2006 Coll. On health and safety at work and 
on amendments to certain laws, as amended that 
represents our legal obligation to provide safe and 
healthy working environment. 

 
 
 

 
Aké osobné údaje o Vás môžeme spracúvať?  
V súvislosti s pandémiou COVID-19 o Vás môžeme 
spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov: 
Identifikačné a kontaktné údaje (príp. ďalšie 
údaje vyžiadané príslušnými orgánmi) 
Údaje súvisiace s  Vašim zamestnaním  
Osobitnú kategóriu údajov – údaje o Vašom 
zdravotnom stave. 
 
 
Osobné údaje, ktoré o Vás môžeme spracúvať, môžu 
obsahovať informácie týkajúce sa Vášho zdravotného 
stavu, ktoré predstavujú osobitnú kategóriu 
osobných údajov. V tejto súvislosti Vás chceme 
ubezpečiť, že budeme spracúvať len tie informácie, 
ktoré budú nevyhnutné pre splnenie účelov 
definovaných v tejto Informácii. Nebudeme od vás 
požadovať dodatočné informácie týkajúce sa histórie 
Vášho zdravotného stavu, ktoré nesúvisia s COVID-
19, pokiaľ o to nebudeme požiadaní príslušnými 
orgánmi.  
 
Vaše údaje budeme spracúvať starostlivo a dodržiavať 
dôvernosť v najväčšej možnej miere v rozsahu 
vymedzenom príslušnými orgánmi alebo právnymi 
predpismi. 
 
Ako získame Vaše osobné údaje? 
Vaše osobné údaje získame priamo od Vás, prípadne 
nám ich môže oznámiť Váš zamestnávateľ. V prípade 
ak budeme kontaktovaní  zo strany príslušného 
orgánu môžu nám byť Vaše osobné údaje poskytnuté 
týmto orgánom. 
 
Za akým účelom budeme spracúvať Vaše 
údaje?  
Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom: 
  
(1) ochrany života a zdravia našich Pracovníkov, t.j. 

splnenia zákonných povinností PwC, ako sú 
povinnosti týkajúce sa zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku alebo verejného záujmu v oblasti 
zdravia a zabezpečenia súladu s platnými 
hygienickými požiadavkami; toto zahŕňa aj 
prijatie primeraných opatrení na boj proti 
šíreniu COVID-19, najmä s ohľadom na núdzové 
opatrenia prijaté vládou SR v tejto súvislosti, 

 
(2) oprávnených záujmov ktoré, ako 

prevádzkovateľ v tejto súvislosti sledujeme, t.j. 
zabezpečenia business kontinuity nášho 
podnikania, a to v rámci našich kancelárií a 
širšej PwC komunity, tak aby sme mohli vytvoriť 
bezpečné a zdravé pracovné podmienky. 

 
Aký je právny základ spracúvania Vašich 
osobných údajov? 

(1) Splnenie zákonných povinností  PwC 
v zmysle  § 147 zákona č. 311/2001 Z.z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, v zmysle ktorých je 
našou zákonnou povinnosťou vytvoriť 
bezpečné a zdravé pracovné podmienky.  
 



(2) Legitimate interest of PwC in protecting the life 
and physical integrity of our Personnel with regard 
to business continuity within the premises and the 
broader community of PwC .  
 

 
We thus process your personal data under Article 
6 (1) c) and f) of the GDPR. Personal data 
concerning your health is processed in accordance 
with the exceptions set forth in Article 9 (2) i) of 
the GDPR, i.e. when it is necessary for reasons of 
public interest in the area of public health, and in 
Article 9 (2)  f) of the GDPR.  

 
(3) Protecting the vital interests of the data 

subject or of another natural person. This 
constitutes processing of personal data pursuant to 
Article 6 (1) d) of GDPR in combination with 
Article 9 (2) c) of the GDPR.   

 
 
With whom can we share your data? 

● We may share your personal data with the 
relevant members of the Business Continuity 
Team of PwC, or to the extent necessary with 
our Personnel you have been in contact 
with while possibly diagnosed with COVID-
19 disease. Primarily we will not share your 
identity, if not necessary.  

●  Your personal information may be shared 
with relevant authorities at their request. 

 
How long will we keep your data? 
We will continuously monitor the situation regarding 
the COVID-19. Your personal data will be retained 
only for the term strictly needed to reach the purpose 
of processing as defined in this Information. 
 
What are your rights? 
You have the right to request from PwC the 
rectification (correction), erasure, restriction of 
processing, receiving and transmission to another 
controller, access / insight to the personal data being 
processed and the right to lodge a complaint to the 
supervisory authority at any time, such as to The 
Office for Personal Data Protection of the 
Slovak Republic, Hraničná 12, 820 07  
Bratislava 27, 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk. 
 
You have the right to object to the processing of your 
personal data on grounds relating to your particular 
situation, where the personal data processing is based 
on necessity for purposes resulting from legitimate 
interests.  
 
More information about your data processing is 
available in a Privacy Statement which is relevant for 
you based on your relationship with us. 
 
 
Automated decision making 
No automated individual decision-making or profiling 
is performed in the course of the data processing 
described herein. 
 
This Information becomes valid and effective 
on 10 August 2020.  

(2) Oprávnený záujem PwC, spočívajúci v 
ochrane života a zdravia Pracovníkov 
v súvislosti so zabezpečením business 
kontinuity nášho podnikania v rámci našich 
kancelárií a širšej PwC komunity. 

 
Vaše osobné údaje  teda spracúvame podľa čl. 
6 ods. 1 písm. c) a f) GDPR . Údaje týkajúce sa 
zdravia spracúvame v súlade s výnimkami 
podľa článku 9 ods. 2 písm. i) GDPR, t.j. keď 
je to potrebné z dôvodu významného 
verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, 
a podľa článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR. 

 
(3) Ochrana životne dôležitých záujmov 

dotknutej osoby alebo inej fyzickej 
osoby. Ide o spracúvanie osobných údajov 
podľa čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR v spojení s 
čl. 9 ods. 2 písm. c) GDPR. 
 

 
S kým môžeme zdieľať Vaše údaje? 
● Vaše osobné údaje môžeme zdieľať 

s relevantnými členmi Business Continuity 
tímu spoločnosti PwC alebo v nevyhnutnom 
rozsahu s našimi Pracovníkmi s ktorými, ste 
mohli byť v styku počas trvania Vašej diagnózy 
COVID-19. Primárne nebudeme odhaľovať 
Vašu identitu, ak to nebude nevyhnutné.  

● Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané 
s oprávnenými orgánmi na základe ich žiadosti. 

 
Ako dlho budeme Vaše údaje uchovávať? 
Priebežne budeme monitorovať situáciu týkajúcu sa  
COVID-19.  Vaše osobné údaje budú uchovávané len 
po dobu nevyhnutnú  na  splnenie účelu, ktorý je 
definovaný v tejto Informácii.  
 
Aké sú Vaše práva? 
Máte právo požiadať PwC o opravu (korekciu), 
vymazanie, obmedzenie spracúvania, prijímania a 
prenosu inému prevádzkovateľovi, prístup 
k/prehľad o spracúvaných osobných údajoch a právo 
kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu, 
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 
Bratislava 27, 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk. 
 
 
Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej 
konkrétnej situácie voči spracúvaniu Vašich 
osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe 
nevyhnutnosti vyplývajúcej z oprávnených záujmov.     
 
 
Viac informácií o tom ako spracúvame Vaše osobné 
údaje je k dispozícii v Zásadách ochrany osobných 
údajov, ktoré sú pre Vás relevantné s ohľadom na 
Váš vzťah k PwC.  
 
Automatizované rozhodovanie  
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov 
opísanom v tejto Informácii sa nevykonáva žiadne 
automatizované rozhodovanie alebo profilovanie. 
 
Táto Informácia nadobúda platnosť 
a účinnosť  dňa 10. augusta 2020. 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk


 
In case of any discrepancies, the Slovak version of 
this information clause prevails. 

 
V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí má prednosť 
slovenská verzia tejto Informácie.  
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